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Východiská – programové vyhlásenie vlády SR
Uznesenie vlády SR č. 239/2020

• Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo
postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo
znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a
zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch.

• Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených
záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov,
ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a
revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to
možné, najmä v extraviláne.
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Východiská pre koncepciu vodnej politiky
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• Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 
(Envirostratégia 2030)

• Stratégia adaptačnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 
s výhľadom do roku 2030

• Vízia Slovensko 2030 (v t.č. v príprave)
• Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2018) a akčný plán k stratégii (v t. č. etape 

spracovania)
• Vodný plán Slovenska (2009, 2015 a pripravovaná aktualizácia 2022)
• Plán manažmentu povodňových rizík (2015 a pripravovaná aktualizácia 2022)
• Plán rozvoja VV a VK na roky 2021- 2027 
• H2ODNOTA JE VODA - akčný plán boja proti suchu a nedostatku vody do roku 2025
• Aktualizácia koncepcie využitia HEP vodných tokov do roku 2030

• Na úrovni EÚ: Blue A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources, Green Deal, 
Biodiversity Strategy, From Field-to-Fork, Zero-Pollution Action Plan ...
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Metodika a inštitucionálny rámec tvorby 
verejných stratégií

• Materiál schválený uzn. Vlády SR č. 197/2017 z 26. 4. 2017
• Uznesenie uložilo členom vlády, vedúcemu úradu vlády a 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy riadiť sa 
touto metodikou + odporúča sa ňou riadiť aj predsedom VÚC, 
primátorom miest a starostom obcí 

• zjednocuje spôsob a procesy prípravy a realizácie strategických 
dokumentov

• uvádza presné postupy a konkrétne aktivity, metódy riadenia a 
plánovania

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/narodny-investicny-plan/vladne-
materialy/metodika-a-institucionalny-ramec-tvorby-verejnych-strategii/index.html

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/narodny-investicny-plan/vladne-materialy/metodika-a-institucionalny-ramec-tvorby-verejnych-strategii/index.html
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Kto tvorí návrh Koncepcie vodnej politiky

Pitná voda a 
čistenie

Revitalizácie 
vodných tokov

Inštitúcie a štruktúra 
riadenia

Využívanie 
vôdZnečistenie

Rybárstvo Dunaj

Riadiaci výbor

Pracovná 
skupina

Manažment 
krajiny  a 
adaptácia
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Práca expertných skupín
• 8 tematických skupín

• cca 220 členov a členiek

• obrovské množstvo stretnutí a konzultácií

• tvorba dokumentov a ich následné 
pripomienkovanie, doformulovávanie, 
spresňovanie

• popri bežnej práci / bez nároku na odmenu



Absencia integrovaného 
prístupu k manažmentu 

vôd v povodiach

Nepodporujúce právne 
úpravy a ich 

vymožiteľnosť

Nedostatočný 
informačný systém a 

prístup k informáciám o 
vode

Nedostatočné odborné 
kapacity, nedostatočné 

vzdelávanie a propagácia

Neadekvátna 
investičná politika a 

financovanie vodného 
hospodárstva

Nesúlad plánovacích procesov a plánovacích dokumentov o krajine a vode

Neurčené, protichodné, nezosúladené rámce na využívanie vôd pre rôzne účely, vrátane nárokov na ekosystémov závislých na vode

Degradácia vodného režimu krajiny, nedostatočné a nevhodné revitalizácie, nepripravenosť na zmenu klímy

Znečistenie povrchových a podzemných vôd a antropogénne zaťaženie krajiny z minulosti

Chýbajúca integrácia úloh, nedostatočná koordinácia rezortných organizácií, slabá medzirezortná koordinácia pri integrovanom manažmente vôd a krajiny v povodiach

Právne predpisy nepodporujúce riešenie nových výziev a zmien

Chýbajúce právne rámce na implementáciu nových stratégií, AP a smerníc EÚ

Neaktuálne a chýbajúce nástroje na implementáciu právnych predpisov

Nezosúladené právne predpisy a protichodné povinnosti a požiadavky vyplývajúce z legislatívy

Nedostatočné uplatňovanie princípu prevencie, nedostatočná kontrola a vymáhanie

Nevysporiadané vlastníctvo nehnuteľností

Nejednoznačné úlohy, nedostatočné kompetencie správcu vodného toku/ povodia

Neaktuálne dáta v nepoužiteľnej štruktúre v rezorte vodného hospodárstva

Nedostatočná integrácia a kompatibilita národných zdrojových informácií a údajov o vode

Nedostatočné monitorovanie podzemných a povrchových  vôd, nedostatočné prevádzkové a prieskumné monitorovanie a dostupnosť jeho výsledkov

Chýbajúci systém podpory kontinuálneho vzdelávania v sektore a dopĺňania ľudských kapacít, chýbajúce zadanie od štátu na vzdelávací proces

Slabá a nesystematická podpora inovácií a vedy, základného a aplikovaného výskumu

Absencia systematického začleňovania vzdelávania o ochrane vôd, integrovanom manažmente vôd do osvety, formálneho a neformálneho vzdelávania

Málo účinná, neskorá a málo zrozumiteľná komunikácia informácií o podzemnej a povrchovej vode zo strany štátu smerom k verejnosti a samosprávam

Absencia dlhodobej udržateľnej finančnej politiky štátu v oblasti vôd a nepripravenosť na budúce obdobie po ukončení fin podpory EU fondov

Podhodnotené financovanie organizácií v rezorte a v štátnej a verejnej správy, ktoré majú povinnosti v oblasti tvorby vedy, výskumu, monitorovania, plánovania, ochrany, manažmentu, 
využívania vôd a rybárstva

Zle nastavený systém financovania preventívnych opatrení (málo do prevencie, veľa do riešenia následkov

Absencia hodotenia ekosystémových služieb, nízka niera porovnávania efektívnosti a účinnosti typov opatrení a mechanizmu „hodnota za peniaze“ pri plánovaní investícií, tzv. CB analýz 
zohľadňujúcich dôsledky zmeny klímy, a celkový životný cyklus investície

STROM 
PROBLÉMOV
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1. Východiská a súčasné podmienky
2. Zásady a princípy vodnej politiky
3. Kľúčové oblasti, ciele a opatrenia vodnej politiky
4. Vykonávanie Koncepcie
5. Zoznam súvisiacich strategických dokumentov

Prílohy 
• Vstupná správa (so zoznamom skratiek, slovníkom 

pojmov a zdrojmi informácií)
• Analýza problémov
• Dunaj – prípadová štúdia

VÝSTUP – DESATORO PRE VODU
Štruktúra koncepcie vodnej politiky
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Desať oblastí intervencie
Desatoro pre vodu

1. Voda v krajine
2. Voda v sídlach – mestá a obce múdro hospodáriace s vodou
3. Udržateľné využívanie vôd 
4. Voda pre všetkých obyvateľov
5. Čisté vody 
6. Živé rieky
7. Dunaj – náš a európsky veľtok 
8. Rozumieť vode 
9. Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode 
10. Voda ako strategická investícia – efektívne financovanie



10 Koncepcia vodnej politiky
Desatoro pre vodu
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1. Voda v krajine
Odolná krajina schopná zadržiavať vodu a zmierňovať negatívne dôsledky 
zmeny klímy, vytvárať zdroje vody požadovanej kvality pre udržateľnú spotrebu.

2. Voda v sídlach
Rozumne spravované mestá a obce, v ktorých je voda integrálnou súčasťou sídiel, 
v prospech obyvateľov aj životného prostredia. 
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Cieľ 2.1. Nový prístup k hospodáreniu so zrážkovými vodami v urbanizovanom území 
Opatrenia
• upraviť prostredníctvom právnej úpravy, štandardov a odvetvových noriem definovanie a aplikovanie 

princípov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami: odlíšiť zrážkové vody od odpadových, 
podporovať účinné postupy opätovného využívania zrážkových vôd, vrátane sanitácie; presadzovať 
odvádzanie zrážkových vôd do pôdy pomocou vsakovania, za dodržania opatrení na zabránenie znečistenia 
podzemných vôd,

• sprehľadniť a diferencovať proces povoľovania jednoduchých vodozádržných a s vodou súvisiacich 
adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, aj s ohľadom na ich umiestnenie v intraviláne,

• prehodnotiť spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v 
prípade realizácie vodozádržných opatrení (napr. vegetačných striech, dažďových záhrad a pod.), ktoré 
zadržiavajú zrážkové vody a redukujú jej množstvo odchádzajúce do kanalizácie.

2. Voda v sídlach
Rozumne spravované mestá a obce, v ktorých je voda integrálnou súčasťou sídiel, 
v prospech obyvateľov aj životného prostredia. 
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Cieľ 2.2. Urbanizovaná krajina ako špongia (Sponge city / Ville perméable / Stadtschwamm)
Opatrenia:
• legislatívne a finančne podporovať realizáciu opatrení na znižovanie odtoku vody v urbanizovanej krajine 

pre:
• zvýšenie infiltrácie – vsakovania do podložia,
• zvýšenie výparu – napr. zelené strechy, parky a zelené plochy, vodné prvky (zelená a modrá 

infraštruktúra),
• regulovanie odtoku - akumulácia zrážkových vôd, ich sekundárne využitie, regulované vypúšťanie 

do stokovej siete a/alebo vodných tokov,
• do právnej úpravy zaviesť a aplikovať index maximálnej ne/priepustnosti plôch pre rôzne kategórie 

funkčného využívania územia s cieľom minimalizovať vznik nových nepriepustných spevnených plôch pri 
rozvoji miest a obcí,

• podporovať tvorbu priepustných a polopriepustných plôch v urbanizovanom prostredí, rozširovať plochy 
parkov a zelene v mestách a obciach, podporovať vsakovanie zrážkových vôd pre zníženie ich množstva 
vnikajúceho do kanalizácie a znižovania počtu odľahčovaní a objemu odľahčovaných vôd počas prívalových 
dažďov,

2. Voda v sídlach
Rozumne spravované mestá a obce, v ktorých je voda integrálnou súčasťou sídiel, 
v prospech obyvateľov aj životného prostredia. 
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Cieľ 2.2. Urbanizovaná krajina ako špongia (Sponge city / Ville perméable / Stadtschwamm)
Opatrenia:
• v prípade výstavby nových priemyselných parkov, obytných komplexov a iných areálov s vysokým podielom 

spevnených plôch zaviesť povinnosť realizovať prvky na zadržiavanie zrážkových vôd s cieľom spomalenia 
povrchového odtoku zrážkových vôd,

• dotačnými mechanizmami cenotvorbou a ďalšími podpornými mechanizmami zvýhodňovať zadržiavanie 
a opätovné využívanie zrážkových vôd pred ich odvedením do stokových sietí aj v prípade rodinných domov, 
verejných budov a iných objektov, ktoré neslúžia na podnikanie,

• pravidelne prehodnocovať hydraulické kapacity kanalizačných systémov, modernizovať a obnovovať verejné 
kanalizácie za účelom zníženia priesakov podzemných vôd do stokových sietí, nové stokové siete realizovať 
prioritne ako delené a tento princíp, ak je to možné a vhodné, uplatňovať aj pri obnove existujúcich 
stokových sietí; vyústenia zo všetkých odľahčovacích komôr vybaviť zariadeniami na zachytávanie 
plávajúcich nečistôt, ako aj registračnými zariadeniami na evidenciu a následnú elimináciu odľahčovania 
mimo trvania prívalových dažďov.

2. Voda v sídlach
Rozumne spravované mestá a obce, v ktorých je voda integrálnou súčasťou sídiel, 
v prospech obyvateľov aj životného prostredia. 
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Cieľ 2.3. Ochrana majetku, zdravia a životov ľudí pred povodňami v aglomeráciách
Opatrenia:
• zmapovať priebeh odtoku vody počas prívalových zrážok a identifikovať odtokové línie a miesta prechodnej 

akumulácie vôd z prívalových zrážok v sídlach, premietnuť ich do územnoplánovacej dokumentácie na 
úrovni územného plánu zóny, následne im priradiť vhodné funkčné využitie zohľadňujúce ohrozenie 
povodňami z prívalových dažďov,

• nové úpravy vodných tokov v intravilánoch realizovať v kombinácii s revitalizačnými a adaptačnými 
opatreniami, so spriechodnením migračných prekážok na vodnom toku pre ryby a vodné živočíchy, s 
opatreniami na zachovanie vodného biotopu v období malej vodnatosti toku a opatreniami na 
zatraktívnenie verejných priestorov okolo riek,

• pri zásahoch do vodných tokov preferovať opatrenia, ktoré okrem zníženia povodňového ohrozenia budú 
prispievať k zachovaniu resp. obnove charakteru toku, k adaptácii krajiny na zmenu klímy a budú zlepšovať 
vodný režim v nadväznosti na hydrologické extrémy,

• realizovať opatrenia na zadržiavanie, akumuláciu a odvádzanie vôd pritekajúcich z extravilánu do 
urbanizovaného územia (intravilánu) vyvolávajúcich povodne; na vhodných miestach osadiť aj zariadenia na 
zachytávanie plávajúceho odpadu a iných predmetov.

2. Voda v sídlach
Rozumne spravované mestá a obce, v ktorých je voda integrálnou súčasťou sídiel, 
v prospech obyvateľov aj životného prostredia. 
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LEGISLATÍVNE ZMENY
1.5. Právna úprava pre podporu udržateľného hospodárenia so 
zrážkovými vodami v intravilánoch, s cieľom minimalizácie vzniku 
nepriepustných plôch, diferencovania procesu povoľovania 
jednoduchých vodozádržných a s vodou súvisiacich adaptačných 
opatrení, podpory pre opätovné využívanie zrážkových vôd

2023 MŽP SR 

MDaV SR, 
VÚVH, SVP š.p., 
SAV, STU BA 
a iné 
akademické 
inštitúcie, AČE 
SR

štátny 
rozpočet 
SR
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Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR 
o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov 
štátnej vodnej správy  

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd
Číslo: 1/2021-4 
Bratislava, 18. októbra 2021 

• odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo striech rodinných domov a stavieb na individuálnu 
rekreáciu do podzemných vôd cez vsakovacie objekty možno chápať ako všeobecné užívanie vôd

• vsakovacie objekty pri rodinných domoch, stavbách na individuálnu rekreáciu a iných 
stavbách na účely domácností nie sú vodnými stavbami, na ktoré sa vyžaduje povolenie 
orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona a odvádzanie vôd z povrchového 
odtoku do podzemných vôd nevyžaduje povolenie podľa § 21 vodného zákona. 

• Vsakovacie objekty majú byť povoľované príslušným stavebným úradom v rámci stavebného 
konania na rodinný dom alebo stavbu na individuálnu rekreáciu.
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Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR 
o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov 
štátnej vodnej správy  

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd

Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo striech budov, ktoré neobsahujú 
znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) 
vodného zákona. 
• to znamená, že dažďové záhrady, jazierka alebo vsakovacie objekty pri týchto budovách nie sú 

vodnými stavbami a povoľuje ich príslušný stavebný úrad spolu s daným objektom. 
• stavebný úrad si musí zabezpečiť dostatočné podklady na rozhodovanie, či daný vsakovací objekt 

alebo dažďová záhrada je správne naprojektovaný, napríklad hydrogeologickým posudkom.

Pokiaľ sú odvádzané vody z povrchového odtoku z týchto objektov bez znečisťujúcich látok 
dažďovou kanalizáciou do vodného toku, vyžaduje sa povolenie na vypúšťanie podľa § 21 ods. 1 
písm. d) vodného zákona, pričom je potrebný súhlas správcu vodného toku.



20 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR 
o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov 
štátnej vodnej správy  

• Orgán štátnej vodnej správy posúdi na základe poznania konkrétnej situácie mieru znečistenia vôd 
z povrchového odtoku. Za málo znečistené vody možno považovať napríklad z parkovacích plôch, zo 
spevnených plôch využívaných na športové účely, z chodníkov okolo rodinných a bytových domov 
a podobne.

• Vody z povrchového odtoku z chodníkov a komunikácií pre cyklistov nevyžadujú prečistenie 
s odlučovačom ropných látok. To isté sa týka komunikácií, ktoré sú málo frekventované, napríklad 
príjazdy k domom, miestna komunikácii v obytnej zástavbe a podobne, kde je počet automobilov 
cca menej ako 300 za 24 hodín.

• Podobne je možné pristupovať k riešeniu odvádzania vôd z povrchového odtoku z parkovísk. Málo 
frekventované parkoviská s počtom max. do 30 parkovacích miest (alebo 300 automobilov za 24 
hodín)  pre osobné automobily sa nevyžaduje odlučovač ropných látok, s väčším počtom 
parkovacích miest resp. ak je parkovisko využívané aj na parkovanie autobusov, nákladných áut 
resp. pracovných strojov, je potrebné vody z povrchového odtoku prečisťovať pred ich odvádzaním 
do podzemných vôd alebo do povrchových vôd.
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paulikovazvolen@gmail.com
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